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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1245/2007, ko asīriešu tautas vārdā iesniedza Nīderlandes
valstspiederīgais Fikri Coskun, par atbalsta/palīdzības programmu asīriešiem 
Eiropā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs prasa atzīt tiesības uz atbalsta programmu asīriešu bēgļiem Eiropā. 
Simtiem tūkstošu sīriešu dzīvo ES valstīs. Agrāk viņi ieguva izglītību savā valodā, taču tagad 
šī programma ir pārtraukta gandrīz visās ES valstīs. Asīriešu satelītu raidorganizācijas nav 
subsidētas, bet nacionālās raidorganizācijas saņem subsīdijas. Palīdzības programma varētu 
panākt, lai kaut ko labotu situācijā šajā un citās jomās. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
Eiropa ir aizmirsusi par asīriešiem un uzskata, ka ir kauns, ka tiek asimilēta viena no 
senākajām tautām Eiropā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 28. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Lūgumraksta iesniedzēji ir noraizējušies par asīriešu valodas pastāvēšanu ilgtermiņā pat 
skaitliski ievērojamajā asīriešu etniskajā kopienā Eiropā. Viņi meklē atbalstu asīriešu valodas 
saglabāšanai.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija ir pilnīgi pārliecināta par kultūru un valodu daudzveidības nozīmi un īsteno virkni 
dažādu pasākumu tās atbalstam, jo īpaši ar tādiem projektiem, kuru ietvaros tiek veicināta 
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valodu apguve un starpkultūru dialogs. Virkne ES programmu un iniciatīvu sniedz atbalstu 
starpkultūru dialogam, un vairāk nekā 20 no šīm programmām un iniciatīvām ir atspoguļotas 
publikācijā „Starpkultūru dialogs — ES programmu sniegtais atbalsts”1. Starpkultūru dialogs 
kopš 2007. gada ir vairāku ES programmu īpaša prioritāte, ieskaitot Mūžizglītības 
programmu, programmu „Kultūra” un programmu „Eiropa pilsoņiem”. Arī programma 
„Jaunatne darbībā” sniedz atbalstu daudziem projektiem, kuros tiek veicināts šis dialogs. 
Turklāt valodu apguves un valodu daudzveidības veicināšana ir īpašs Mūžizglītības 
programmas mērķis. Programma un tās transversālā daļa „Pamatpasākums — valodas” 
attiecas uz visām modernajām valodām. Ierosinātie projekti ir jāizstrādā Eiropā, un tiem ir 
jāietver sadarbība ar Eiropas partneriem2.

Nesen īstenota būtiska iniciatīva „Eiropas starpkultūru dialoga gads (2008)” šajā jautājumā 
apvienoja kopējos ES iestāžu, dalībvalstu un pilsoniskās sabiedrības centienus. Šā gada 
mērķis bija ES sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētības uzlabošana par līdzdalības nozīmi 
starpkultūru dialogā viņu ikdienas dzīvē, kā arī par viņu — Eiropas pilsoņu — aktivitātes 
nozīmi3.

Saskaņā ar subsidiaritātes principu par pasākumiem, kas saistīti ar valodu apguvi un 
starpkultūru dialogu, ir atbildīgas dalībvalstis, tādēļ šos pasākumus pārvalda decentralizēti, 
tomēr Komisija nodrošina arī starpvalstu projektus ar ES līmeņa pievienoto vērtību, 
izmantojot iepriekš minētās programmas. Politikas līmenī starpkultūru dialoga veicināšana ir 
pirmais mērķis Eiropas darba kārtībā kultūrai4. Darba kārtības ietvaros dalībvalstu eksperti 
sadarbojas, lai dalītos pieredzē un sagatavotu politikas ieteikumus atbilstoša līmeņa darbībai 
kā Eiropas, tā (biežāk) valsts mērogā.

Jāatzīmē arī Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju būtiskā nozīme starpkultūru dialoga 
veicināšanā. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas bija Eiropas gada (2008) virzītājspēks, ne 
tikai izplatot Eiropas gada ziņojumus, bet arī sniedzot ievērojamu ieguldījumu politiskajās 
debatēs, balstoties uz savu plašā sabiedrībā gūto pieredzi.

Pilsoniskās sabiedrības platforma daudzvalodības atbalstam5, kas apvieno vairāk nekā trīssimt 
ar šo jautājumu saistītas dažādu dalībvalstu organizācijas kā kultūras jomā, tā ārpus tās, veicot 
atklātas apspriedes, ir sagatavojusi uz pieredzi balstītus politikas ieteikumus starpkultūru 
dialoga veicināšanai. Platformas dalībnieki turpinās veicināt informētību un savu ieteikumu 
popularizēšanu, kā arī praktiskākā līmenī — pieredzes apmaiņu kultūras jomā un pilsoniskās 
sabiedrības ietvaros. Šī platforma tagad ir atzīta „strukturēta dialoga” daļa starp kultūras 
nozari un ES iestādēm6.

Lūgumraksta iesniedzēji īpaši min televīziju. Komisija vēlas atzīmēt, ka Bet-Nahrain KBSV 
                                               
1 http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc/en_Brochure_EYID.pdf
2 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm un attiecībā uz 
sadaļu „Pamatpasākums — valodas”: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc94_en.htm
3 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_en.htm
4 http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc399_en.htm
5 http://intercultural-europe.org/index.html
6 http://intercultural-europe.org/index.html. http://eacea.ec.europa.eu/index.html
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TV 23 jau nodrošina tiešsaistes televīziju asīriešu valodā, bet neapšaubāmi pastāv iespējas šā 
pakalpojuma uzlabošanai.

Visbeidzot, lūgumraksta iesniedzēji arī atzīmē, ka daudzi Eiropā dzīvojošie asīriešu kopienas 
pārstāvji ir cilvēki, kas pieteikušies vai varētu būt pieteikušies bēgļa statusa iegūšanai vai šādu 
cilvēku pēcteči. Komisija finansē projektus un pozitīvas pieredzes apmaiņu to cilvēku 
integrācijai, kuriem ir piešķirts faktisks bēgļu statuss. Laika periodam no 2007. līdz 
2013. gadam izveidotais Eiropas Bēgļu fonds (EBF) var līdzfinansēt pasākumus dalībvalstīs, 
lai atbalstītu ES uzņemto bēgļu integrāciju. Asīriešu bēgļu organizācijas var sazināties ar 
dalībvalstu varas iestādēm, kas pārvalda EBF, lai noskaidrotu, vai atsevišķi to projekti var 
saņemt fonda atbalstu. Attiecībā uz valodu prasmēm fonda līdzfinansētie pasākumi parasti ir 
vērsti uz bēgļu uzņēmēju dalībvalstu valodām, lai uzlabotu integrācijas iespējas. Tomēr 
finansējums šīs sadaļas ietvaros likumsakarīgi ir daudz ierobežotāks un prasības saņēmējiem 
ir daudz stingrākas nekā citu iepriekš minēto programmu gadījumā.

Secinājumi

Kopiena atbalsta virkni dažādu pasākumu valodu apguves un starpkultūru dialoga 
veicināšanai, kā arī valodu un kultūras daudzveidības saglabāšanai. Tā ir viena no Eiropas 
Savienības pamatvērtībām. Jācer, ka lūgumraksta iesniedzēji izmantos visas pieejamās 
iespējas.”


